บทนํา
โลกนี ้เต็มไปด้ วยจุลชีพรวมถึงแบคทีเรี ยที่ทําให้ เกิดโรคและทําให้ วตั ถุเสื่อมสภาพ ทุกอย่างที่มนุษย์หรื อสัตว์สมั ผัสไม่วา่ จะ
เป็ นเคาน์เตอร์ ห้องครัวเครื่ องสุขภัณฑ์ลกู บิดประตูพื ้นหรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์ล้วนมีแบคทีเรี ย อย่างเชื ้ออีโคไล (Escherchia
coli)และ สแตฟิ โลค็อกคัสออเรี ยส (Staphylococcus aureus) ซึง่ อาจทําให้ เจ็บป่ วยรุนแรงได้ หากไม่ได้ ทําความสะอาดพื ้นผิว
และฆ่าเชื ้ออย่างสมํ่าเสมอ
ยกตัวอย่างเตียงในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของคนจะมีเกณฑ์กําหนดเกี่ยวกับปริมาณจุลชีพประจําถิ่นบนพื ้นผิว
ที่ถกู สัมผัสบ่อยเอาไว้ วา่ กลุม่ ของจุลชีพที่อาจก่อให้ เกิดโรคจะมีได้ ไม่เกิน 100 หน่วย CFU / 100 ตารางเซนติเมตร(CFU=หน่วย
ที่ได้ จากวิธีตรวจนับปริมาณของจุลชีพที่เจริ ญและแบ่งกลุม่ โคโลนี)และจํานวนจุลชีพทังหมดต้
้
องไม่เกิน 250CFU / 100 ตาราง
เซนติเมตรงานวิจยั ที่สนับสนุนโดยกองทัพสหรัฐพบว่าต้ องใช้ สารฆ่าเชื ้อที่มีฤทธิ์รุนแรงทําความสะอาดทุกๆสองชัว่ โมงเพื่อให้
รางเตียง ICU มีปริ มาณจุลชีพตํ่ากว่าระดับที่จะก่อให้ เกิดการติดเชื ้อ รวมถึงควบคุมเชื ้อโรคสองสายพันธุ์ที่ดื ้อยาปฏิชีวนะ
อย่างเชื ้อสแตฟฟิ โลคอกคัสออเรี ยสที่ดื ้อยาเมธิซิลิน (MRSA) และเชื ้อเอ็นเทอโรคอกคัสที่ดื ้อยาแวนโคมัยซิน(VRE)นักวิจยั สรุป
ได้ วา่ สารฆ่าเชื ้อที่ได้ รับอนุญาตจากโรงพยาบาลสามารถลดปริมาณเชื ้อแบคทีเรี ยให้ อยู่ในระดับปลอดภัยได้ อย่างรวดเร็ ว แต่
แบคทีเรี ยจะแพร่พนั ธุ์กลับมาอย่างรวดเร็ วจนมีปริ มาณมากกว่า 250 CFU / 100 ตารางเซนติเมตรและแต่ละเตียงต้ องฆ่าเชื ้อ
รางเตียงซํ ้าทุกๆ 120 นาทีเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีใครมีเวลาหรื อบุคลากรสําหรับทําความสะอาดทุกพื ้นผิวในโรงพยาบาล ศูนย์การค้ า บ้ าน ห้ องนํ ้า หรื อสถานที่อื่น ๆ
ทุก ๆสองชัว่ โมง ยิ่งไปกว่านันสารฆ่
้
าเชื ้อมีสารเคมีที่เป็ นอันตรายอย่างสารฟอกขาวและเปอร์ ออกไซด์ซงึ่ ทําให้ ระบบหายใจ

ระคายเคือง เป็ นอันตรายหากกลืนกินเข้ าไป กัดผิวหนัง และทําลายหรื อทําให้ สีของพื ้นผิวที่ทําความสะอาดผิดเพี ้ยนไป
เทคโนโลยีซลิ เวอร์ ของไมโครแบนเข้ ามาช่วยแก้ ปัญหาเหล่านี ้โดยใช้ คณ
ุ สมบัตติ ้ านจุลชีพของธาตุเงิน

โซลูช่ ัน: ซิลเวอร์ ชีลด์
ธาตุเงินหรื อซิลเวอร์ ถูกใช้ เป็ นสารต่อต้ านจุลชีพมาเป็ นเวลานานแล้ วอย่างน้ อยตังแต่
้ เมื่อครัง้ ที่ฮิปโปเครติสได้ อธิบายถึง
คุณสมบัติต้านจุลชีพของธาตุเงินเป็ นครัง้ แรกเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาล แต่นกั วิทยาศาสตร์ เพิ่งจะเข้ าใจการทํางานของธาตุเงิน
เมื่อปี ค.ศ.1972 นี ้เอง ธาตุเงินจํานวนเล็กน้ อยจะเข้ าไปขัดขวางการเผาผลาญอาหารของแบคทีเรี ยโดยทําให้ แบคทีเรี ยไม่
สามารถเปลี่ยนสารอาหารให้ กลายเป็ นพลังงานซึง่ จะระงับการแพร่ขยายพันธุ์ การสร้ างกลุม่ โคโลนีใหม่ และการอยูร่ อดของ
แบคทีเรี ย
นวัตกรรมเทคโนโลยีซิลเวอร์ ชิลด์ของไมโครแบนใช้ คณ
ุ สมบัติต้านจุลชีพของเงินผสานลงไปในโพลิเมอร์ ซงึ่ ถือเป็ นการก้ าว
หน้ าที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากรู ปทรงเรขาคณิตที่เป็ นเอกลักษณ์และกลไกการปลดปล่อยซิลเวอร์ ไอออนที่มีประสิทธิภาพสูง ซิลเวอร์
ชิลด์ทําปฏิกิริยาเร็ วกว่าธาตุเงินต้ านจุลินทรี ย์ชนิดอื่น ๆ ถึง 8 เท่าโดยที่โพลิเมอร์ ยงั คงสมบูรณ์และทนทานอยู่
จากการทดสอบแสดงให้ เห็นว่าซิลเวอร์ ชิลด์ช่วยลดเชื ้อซาลโมเนลลา เอนเทอริ ก้า(Salmonella enterica)เชื ้อ อี.โคไล (E.
coli)เชื ้อสแตฟฟิ โลคอกคัสออเรี ยสที่ดื ้อยาเมธิซิลนิ (MRSA)และ เชื ้อเอ็นเทอโรคอกคัสที่ดื ้อยาแวนโคมัยซิน(VRE)ได้ ถงึ 99% ใน
เวลา 2 ชัว่ โมงที่อณ
ุ หภูมิห้องเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่ต้องใช้ เวลากว่า 24 ชัว่ โมง โดยปกติแล้ วการตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการต้ านจุลชีพมักทําโดยการทดสอบกับวัตถุที่อณ
ุ หภูมิร่างกาย (37 องศาเซลเซียส) ภายในระยะเวลา 24
ชัว่ โมง ในขณะที่ซลิ เวอร์ ชิลด์ลดจํานวนแบคทีเรี ยให้ เหลือน้ อยกว่าระดับปลอดภัยภายใน 2 ชัว่ โมงที่อณ
ุ หภูมิห้อง (25 องศา
เซลเซียส) กฎเกณฑ์ที่เข้ มงวดมากขึ ้นนี ้ใกล้ เคียงกับการใช้ งานในโลกแห่งความเป็ นจริ งที่วตั ถุมีแนวโน้ มจะอยู่ในอุณหภูมิห้อง
มากกว่าอุณหภูมิของร่างกาย
ซิลเวอร์ ชิลด์ไม่ได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อใช้ ทดแทนยาฆ่าเชื ้อแต่เพื่อช่วยเสริมพลังในการต่อสู้กบั แบคทีเรี ยให้ ยาฆ่าเชื ้อซิล
เวอร์ อยู่บนพื ้นผิวตลอดเวลาและพร้ อมที่จะปลดปล่อยอนุภาคออกมาตลอด 24/7 ซึง่ หมายความว่าหากใช้ สารฆ่าเชื ้อเพียง
อย่างเดียวเชื ้อแบคทีเรี ยจะกลับมาแพร่พนั ธุ์ได้ ภายใน 120 นาทีแต่โพลีเมอร์ ที่มีซลิ เวอร์ ชิลด์จะป้องกันแบคทีเรี ยอย่างต่อเนื่อง
ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสารฆ่าเชื ้อได้ ยาวนานเกินกว่า 120 นาที
ซิลเวอร์ ชิลด์เทคโนโลยีซิลเวอร์ ของไมโครแบน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ การฆ่าเชื ้อด้ วยเคมีแบบมาตรฐานที่ใช้ เป็ นประจํา
ในสถานพยาบาล บ้ าน และพื ้นที่สาธารณะ และเนื่องจากการผสานซิลเวอร์ ลงไปในเนื ้อโพลิเมอร์ ตั ้งแต่ในกระบวนการผลิต ซิล
เวอร์ ชิลด์จงึ ยังคงประสิทธิภาพแม้ วตั ถุจะมีรอยบิน่ หรื อมีรอยขีดข่วน

ทางเลือกที่ปลอดภัย
ซิลเวอร์ ชิลด์เป็ นธาตุเฉื่อยจนกระทัง่ มันสัมผัสกับสภาพแวดล้ อมที่เปี ยกชื ้นซึง่ เชื ้อแบคทีเรี ยสามารถแพร่กระจายได้ ซิล
เวอร์ ชิลด์จะปลดปล่อยคุณสมบัติต้านจุลชีพของธาตุเงินออกมาในปริ มาณที่เพียงพอต่อการยับยังระบบการเผาผลาญอาหาร
้
ของแบคทีเรี ยและระงับการแพร่ พนั ธุ์ ความแม่นยําของซิลเวอร์ ชิลด์ทําให้ มนั เป็ นอาวุธในการต่อสู้กบั จุลชีพที่เป็ นอันตราย
เทคโนโลยีซลิ เวอร์ ของไมโครแบนได้ รับการรับรองจากองค์การพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา(EPA) ว่า
ปลอดภัยที่จะนําไปใช้ งานในรูปแบบต่างๆรวมถึงวัสดุที่ใช้ สมั ผัสอาหาร อนุภาคขนาดเล็กที่มีรูปทรงพิเศษถูกออกแบบมาเพื่อ
ปลดปล่อยซิลเวอร์ ไอออนเร็ วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากธาตุเงินแบบอื่นๆถึงแม้ วา่ อนุภาคจะมีขนาดเล็กแต่ก็ยงั มีขนาดใหญ่เกิน
กว่าที่จะถือว่าเป็ นนาโนเทคโนโลยีซงึ่ ช่วยลดความกังวลของผู้บริโภคบางรายได้
ความชาญฉลาดของซิลเวอร์ ชิลด์รูปทรงเรขาคณิตที่เป็ นเอกลักษณ์และการได้ รับการรับรองจาก EPA หมายความว่า
รัฐบาลยอมรับซิลเวอร์ ชิลด์วา่ ปลอดภัยสําหรับการนํามาใช้ ในวัตถุที่มนุษย์หรื ออาหารสัมผัส คุณสมบัติเหล่านี ้เป็ นข้ อได้ เปรี ยบ
ทางการตลาดที่สําคัญสําหรับโพลิเมอร์ ที่ผสานซิลเวอร์ ชิลด์

ข้ อได้ เปรียบด้ านการตลาดของซิลเวอร์ ชิลด์ สาํ หรั บโพลิเมอร์
คุณสมบัติด้านการต่อต้ านจุลชีพของซิลเวอร์ ชิลด์จากไมโครแบนทําให้ ผลิตภัณฑ์นา่ สนใจยิ่งขึ ้นสําหรับผู้บริ โภคที่ใส่ใจใน
เรื่ องความสะอาดและผู้ซื ้อในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการดูแลสุขภาพ (เช่นอุปกรณ์โรงพยาบาล) และการก่อสร้ าง / ฮาร์ ดแวร์
้ องนํ ้าพื ้นผิวส่วนบนเคาน์เตอร์ ฯลฯ) ผู้บริ โภคมองว่าแบรนด์ไมโครแบนเป็ นเครื่ องหมายที่สื่อ
(เช่นพื ้นก๊ อกนํ ้า อุปกรณ์ตดิ ตังในห้
ถึงความน่าเชื่อถือที่มีคา่ ซึง่ บ่งบอกว่าพวกเขาได้ รับการป้องกันด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยที่ทนทานและมี
ประสิทธิภาพซึง่ จะไม่สง่ ผลเสียต่อความปลอดภัยความสมบูรณ์การทํางาน ความงดงามหรื อความทนทานของผลิตภัณฑ์

ซิลเวอร์ ชิลด์ นําไปใช้ งานอย่ างไร
ไมโครแบนทํางานร่วมกับผู้ผลิตโพลิเมอร์ เป็ นรายๆเพื่อให้ การผสานซิลเวอร์ ชิลด์ลงในโพลิเมอร์ เป็ นไปอย่างเรี ยบง่ายและ
ราบรื่ นที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยไม่ทําให้ กระบวนการผลิตที่ดําเนินอยูต่ ้ องหยุดชะงัก
วิศวกรของเราพัฒนาและทดสอบสูตรซิลเวอร์ ชิลด์สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตามแบบที่คคู่ ้ าต้ องการสูตรที่พฒ
ั นาเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จะได้ รับการทดสอบกับโพลิเมอร์ ของผู้ผลิตทังเรื
้ ่ องประสิทธิผลด้ านการต้ านจุลชีพและเพื่อให้ แน่ใจว่าซิลเวอร์
ชิลด์จะไม่ลดความสวยงามหรื อทอนประสิทธิภาพใดๆของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบซิลเวอร์ ชิลด์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตในรูปแบบมาสเตอร์

แบตช์ (masterbatchesสารเติมแต่งในรูปแบบเม็ด) และฝึ กอบรมการใช้ งานที่เหมาะสมให้ พนักงานฝ่ ายผลิตไมโครแบนทําให้
การผสานซิลเวอร์ ชิลด์ลงในโพลิเมอร์ เป็ นไปอย่างง่ายดาย การทดสอบอย่างต่อเนื่องของเราทําให้ แน่ใจได้ วา่ ซิลเวอร์ ชิลด์
ทํางานตลอดเวลาและบริ การด้ านการตลาดของเราช่วยให้ ผ้ ผู ลิตสามารถใช้ ประโยชน์จากชื่อ ไมโครแบนเพื่อประโยชน์ทาง
การตลาด

ทําไมต้ องไมโครแบน?
Microban International เป็ นผู้นําระดับโลกด้ านการผสานการปกป้องด้ วยเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยโดยมี
การรับรู้ ถงึ แบรนด์46% ซึง่ มากกว่าบริ ษัทเทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยอื่นๆกว่าสองเท่า
ตั ้งแต่ความต้ องการความทนทานจนถึงการสนับสนุนด้ านการตลาดและการให้ คําปรึกษาด้ านสิทธิบตั รไมโครแบนมอบ
การบริ การที่ละเอียดและทันสมัยแก่พนั ธมิตรเพื่อช่วยให้ การปรับใช้ ผลิตภัณฑ์ยาต้ านจุลชีพใหม่เป็ นไปอย่างไร้ รอยต่อ ไมโค
รแบนให้ การสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็ จรวมถึงการพัฒนาด้ านเทคนิคการให้ ความช่วยเหลือด้ านกฎระเบียบการให้ คําปรึกษาด้ าน
สิทธิบตั รการฝึ กอบรมการสนับสนุนด้ านเทคนิคและการตลาดเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถออกสูต่ ลาดได้ อย่างรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ
บริษัทที่ชาญฉลาดมากกว่า250บริ ษัทกําลังใช้ ประโยชน์จากแบรนด์ไมโครแบนโดยใช้ เป็ นจุดสําคัญในการสร้ างความ
แตกต่างเพื่อช่วยให้ ธรุ กิจของพวกเขาเติบโตขึ ้นสําหรับข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับไมโครแบนรวมทังกรณี
้
ศกึ ษา คํานิยม การเรี ยนรู้
และแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ และวิธีที่ธรุ กิจของคุณจะมาเป็ นส่วนหนึง่ ของเรื่ องราวความสําเร็จของเรา กรุณาติดต่อเราในวันนี ้
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